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Ítróttarsertificering av Frítíðarskúlanum við Løgmannabreyt 

 
Í august 2019, fóru vit á FTS Løgmannabreyt í samstarvi við Tórshavnar kommunu, í holt 
við eina certificeringstilgongd við Dansk Idrætsforbund og VIA University College í Århus. 
Meira kunning um ítróttarcertificering kann lesast á https://www.via.dk/efter-og-
videreuddannelse/uddannelsestilbud/kurser/idraetscertificering-af-dagtilbud 
 
Hetta merkir, at vit leggja eyka dent á ítrótt, spæl og rørslu. 
 
Í dagligdegnum merkir hetta, at øll børn og meginparturin av starvsfólkunum eru úti á 
spæliplássinum frá 11.30-12.00 (eftir matpakkan), har tveir “Playmakers”/”spælskiparar” 
skipa fyri ymiskum pedagogiskum ítróttarvirksemi, sum tað ber til hjá børnunum luttaka í.  
 
Harumframt hevur hvør flokkur/lið møguleika at taka lut í pedagogiskum ítrótti 2-3 ferðir um 
vikuna: Sí talvu niðanfyri: 
 

August 19 Mánadag Týsdag Mikudag Hósdag Fríggjadag 

Høll 1 1. fl. 11.30-
12.30 (øll) 

2, fl. 13.30-
14.30 

1. fl. 13.30-
14.30 (2 litir) 

2. fl. 11.50-
12.50 

1. fl. 13.30-
14.30 (2 litir) 

Høll 2 3 fl. 11.30-
12.30 

   3. fl. 13.30-
14.30 

 
Tíverri hava vit mist nakrar tímar í høllini, hetta hevur gjørt, at 3. flokkarnir ikki kunnu hava 
møguleika til pedagogiskan ítrótt mánadagar. Í staðin fyri hetta, hava vit roynt at hava tað 
upp í Klubb, ella úti á spæliplássinum, við teimum avbjóðingum, tað kann hava við sær.  
 
Ítróttarcertificeringin verður dagliga rópt pedagogiskur ítróttur, tað vil siga, at ítróttur verður 
nýttur í einum pedagogiskum høpi - við einum pedagogiskum endamáli.  
 
Pedagogiskur ítróttur hevur tvey støði 

 Pedagogisk mál, sum røkka út um aktivitetirnar. 

 Pedagogikkurin kemur ÁÐRENN ítrótturin. 
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Tá vit arbeiða við tí pedagogiska ítróttinum, taka vit støði í einum ella fleiri av teimum 4 
fokuspunktunum, sum nøkta vanligu menningina hjá børnum. 
 
Tað kropsliga: 
Her verður dentur lagdur á rørslumenning, samskipan, javnvág, tamarhald, kropstilvitan, 
rørsluevnir, konditión, styrki, kropsframsøgn/kropsúttrykk, kropsligt samskifti, kropsligan 
atburð (íðka, royna, megna) v.m. 
 
Tað sálarliga: 
Her verður dentur lagdur á sjálvsvirði, sjálvsálit, støðufesti, dannilsi, innlit um seg sjálvan, 
at tora, at vilja, at siga ja og nei, jaliga sjálvsfatan, taka stig til, seta orð á kenslur, at bíða, 
at loysa trupulleikar v.m. 
 
Tað sosiala: 
Her verður dentur lagdur á virðing, viðurkenning, ábyrgd, atburð, normar, at laga seg eftir, 
geva sær far um onnur, samstarva, innliving, samábyrgd, at samráðast, samskifti, evnini at 
semjast, vísa atlit v.m. 
 
Tað kognitiva: 
Her verður dentur lagdur á kreativitet, mál, yvirlit, at telja, skilja eini boð, at viðurkenna, 
skilja og góðtaka reglur og normar, evnini at umstilla seg, evnini at endurspegla seg, at 
nýta sítt minni, hugsa kritiskt, taktikk, reglur v.m. 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogiskur 
ítróttur

Ítróttur Spæl Rørsla
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Tey 4 fokuspunktini kunnu vera við til at broyta ein annars kendan aktivitet. Mann kann t.d. 
hava fokus á tað kognitiva í “deyðbólt”, við at børnini skulu minnast 5 tey seinastu, sum 
hava havt bóltin, ella skulu telja víðari í 3-tabellini, áðrenn tey sleppa at kasta bóltin víðari. 
Hetta kann hjálpa teymum luttakandi børnunum at menna sínar kognitivu førleikar.   
 
Læringsøki/rúm: 
Tá ið vit tosa um pedagogiskan ítrótt, arbeiða vit bæði í tí formella og tí óformella 
økinum/rúminum. Í aktivitetinum við børnum standa við ymiskt, alt eftir, hvønn aktivitet 
talan er um. 
 
Ganga frammanfyri: 
Starvsfólkini planleggja og bera fram aktivitetirnar – stýra spæligongdini allan vegin, við 
øðrum orðum: vit ganga fremst. (Fokus á skeið 1 í august 2019). 
 
Tað er hendan støða, vit í fyrstu syftu hava arbeitt við, frá august 2019 og fram til skeið 2 í 
februar 2020. 
 
Tá tað nú í stóran mun eisini snýr seg um at venja, royna og at megna hjá starvsfólkunum 
á FTS á Løgmannabreyt. 
 
Ganga við síðuna av: 
Starvsfólkini møtast við barninum, og vit ganga við síðuna av og eru javnmett í einum 
aktiviteti, har bæði starvsfólk og barn hava ábyrgd av gongdini í aktivitetinum. Hetta fara við 
at leggja størri dent á eftir skeið 2, sum er 7. og 8. februar 2020. 
 
Ganga aftanfyri: 
Starvsfólkini kunnu hava ein eygleiðandi leiklut, har vit eygleiða børnini í tí óformella 
økinum/rúminum, og gera okkara metingar um menningina hjá barninum, tað vil siga vit 
ganga aftanfyri. Endurspeglingarnar er støðið undir teim aktivitetum, vit eftirfylgjandi 
kunnu bjóða barninum at luttaka í. Aktivitetirnir verða valdir við útgangsstøði í teimum 
menningarmøguleikunum, sum vit hava eygleitt hjá tí einstaka barninum.  
 
Tískil verður tað eisini framhaldandi ein menning av teimum tilboðum, vit bjóða innan 
pedagogiskan ítrótt. Í tíðarskeiðum fara vit møguliga at seta einstøk børn ella bólkar í 
miðdepilin, út frá okkara eygleiðingum. Tað vil siga, at pedagogiskur ítróttur snýr seg ikki 
einans um at gera eina rúgvu av skipaðum aktivitetum í Frítíðarskúlanum, við tað at 
børnini eisini skulu sleppa at royna seg við teimum formligu aktivitetinum, sum vit hava 
framt saman við børnunum. 
 
Starvsfólkini hava ábyrgd av, at læringsøkini/rúmini eru innbjóðandi, soleiðis, at børnini 
kunnu hava ein kropsliga virknan lut, og gera gagn av teirra førleikum. Hetta merkir ikki 
neyðturviliga, at tey skulu hava nýggjar aktivitetir í boði allatíðina. Men at starvsfólkini við 
útgangsstøði í omanfyri nevndu fokuspunktum, royna at bjóða tí einstaka barninum av, í 
teimum førleikunum, børnunum manglar.  
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Inklusjón í pedagogiskum ítrótti: 
 
Pedagogiskur ítróttur snýr seg um at bjóða børnum við til aktivitetir, sum kunnu fevna um 
øll, sum hava hug at taka lut í aktivitetum, ella sum verða hildin at hava brúk fyri at bøta 
um eitt av teimum 4 fokusøkjunum.  
 
Tá ið aktivitetirnir verða lagdir til rættis, verður tískil altíð syrgt fyri at halda einar 
”pedagogiskar bakdyr” opnar, sum tryggjar, at øll børn kunnu taka lut á tí støði, tey eru á.  
 
Tað kann tí vera ein djúpari meining við, at eitt barn hjálpir einum vaksnum við at halda í 
einum skilti, ella á annan hátt ikki sær út til at taka lut í aktivitetinum.  
 
Vit taka støði í teimum aktivitetum, børnini velja, og/ella vísa teimum nýggjar.  
 
Hvat er so tað nýggja? 
 
Ein certificeraður ítróttarstovnur, er ein stovnur, sum aktivt mennir eina ítróttapedagogiska 
tilvitan, har pedagogiskur ítróttur er mátin at røkka teimum pedagogisku málunum.  
 
Í tí fakligu skeiðstilgongdini, vit sum starvsfólkabólkur eru í gongd við, eru málini: 
 

 At fremja rørslugleði á FTS við Løgmannabreyt 

 At miðla vitan, og teir hugburðir, virðir og gerðir, sum leggir støði undir arbeiðið við 
pedagogiskum ítrótti.    

 At gerast tilvitað um at skapa eitt fjølbroytt rørsluumhvørvi fyri børnini 

 At gerast tilvitað um teir møguleikar, sum finnast í kommununi, í samband við at 
skapa eitt fjølbroytt rørsluumhvørvi fyri tey einstøku børnini 

 At menna eina røð av førleikum til at gagnnýta og menna ítróttin í tí pedagogiska 
samanhanginum 

 At nýta pedagogiskan ítrótt sum eitt afturvendandi gerandishugtak  

 At stovnurin, í samstarv við skúlan, ítróttarfeløg og kommununa, málrættað fer at 
arbeiða fyri at kunna um vitanina um tað lokala felagslívið. 

 At eftir tilgongdina hava starvsfólkini á stovninum vitan um pedagogiskan ítrótt, við 
øllum viðkomandi teorium og praktiskum mannagongdum.    

 At starvsfólkini á stovninum verða kunnað um amboð, sum kunna hjálpa við at seta 
í gongd pedagogiskan ítrótt í gerandisdegnum.   

 
Einum stovni nýtist ikki serligar karmar fyri at vera ein ítróttarstovnur. Bert at teir fysisku 
karmarnir skulu veita møguleika fyri rørslu bæði innandura og uttandura.  
 
Umvegis menningarverkætlanina skulu vit sum starvsfólk fáa betri fatan av teimum 
møguleikum, sum eru í verandi karmum og í nærumhvørvinum.  
 
So við og við kunnu tit uppliva, at partar av stovninum verða innrættaðir soleiðis, at 
pedagogiskur ítróttur kann fara fram allatíðina og allastaðni, bæði úti og inni. 
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Tað er týdningarmikið framhaldandi at hava javnvág millum aktivitetirnar, sum børnini 
skipa fyri og tí, sum vit vaksnu skipa fyri. Av teirri orsøk fer man at síggja, at nógvir av 
teimum aktivitetum, sum starvsfólkini eru komin fram við fyri børnunum áðrenn 
certificeringina, vónandi eisini eru til aftaná  
 
Men um tú hyggur væl eftir, so skuldi tú gjarna fingið eyga á, hvørji fokuspunkt, teir ymsu 
formellu aktivitetirnir hava. Og um ikki, ert tú vælkomin, at spyrja okkum.  
 
 
Dokumentatión/kunning:  
 
Sum fleiri av tykkum óivað longu hava lagt til merkis, so eru nýggjar myndir komnar á 
veggin, sum lýsa tey ymsu fokuspunktini, harafturat sjálvt hugtakið pedagogiskur ítróttur.  
 
Umframt hetta, sum gjarna skuldi verið ein hjálp til bæði foreldur, sum kunnu síggja, hvat 
tey ymsu fokuspunktini innihalda, og hervið kunna spyrja um aktivitetirnar, og eisini til 
starvsfólkini, sum harvið hava lætta atgongd til hugtakið.  
 
Umframt hetta, hevur hvørt lið eisini eitt ringbind við teirra K1 talvum (talva í samband við 
1. part av certificeringini, sum starvsfólkini skulu útfylla, har teirra hugleiðingar um aktivitet, 
innihald, luttakandi v.m. eru niðurskrivaðar.)  
 
Vit arbeiða fram ímóti, at hesar talvur í longdini koma at standa frammi, soleiðis, at tú sum 
foreldur skalt kunna lesa um hvørjar aktivitetir eru gjørdir, og hvørji fokuspunkt hava verið, 
og nógv annað.  
 
Harafturat fara vit eisini stremba eftir at duga betri at dokumentera nakrar av aktivitetinum 
við myndum. Men vit venja við fullari skrúvu, og tí hevur tað ikki 1. prioritet, men tað hevur 
harafturímóti upplivingarnar hjá børnunum og innihaldið av aktivitetinum. 
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